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III. 

 
Návrh 

 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 
ze dne ……. 2017, 

 
kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací 

v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o 
změně některých souvisejících nařízení vlády a o změně některých souvisejících 

nařízení vlády 
 

 
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 
odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění 
zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.: 

 
ČÁST PRVNÍ 

 
Čl. I 

 

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 

 
Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády, se mění takto: 
 
1. V § 3 odst. 3 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“. 
 
2. V § 5 odst. 1 se slova „porostní skupiny“ zrušují. 

 
3. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo 

osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu 
zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.“. 

 
4. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo 

osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu 
zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.“. 
 

5. V § 7 odstavce 4 a 5 znějí: 
„(4) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a), 

a) uvede v žádosti o poskytnutí dotace  
1. jednoznačnou identifikaci3) zvolených etáží,  
2. plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí 

dotace, 
3. požadované údaje z plánu nebo osnovy a  
4. v případě provádění obnovy údaj o prováděné obnově, 

b) předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení 
potvrzené odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci porostní 
skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru, 
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c) doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže porostní skupiny, spolu se žádostí 
o poskytnutí dotace  
1. oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci3) této etáže, 
2. datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v 

hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední žádosti o 
poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu nebo 
osnovy před zařazením žadatele do podopatření podle § 2 písm. a), podá žadatel 
spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce 
závazku. 

 
(5) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. b), uvede v 

žádosti o poskytnutí dotace 
a) jednoznačnou identifikaci3) porostní skupiny, která splňuje podmínky uvedené v § 6 

odst. 2,  
b) plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí 

dotace, a 
c) požadované údaje z plánu nebo osnovy.“. 

 
6. V § 8 odst. 2 písm. a) se text „§ 7 odst. 4 písm. b) a d)“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 7“. 
 
7. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na ni. 

 
8. V § 9 odst. 2 se slova „lesním pozemku3)“ zrušují. 

 
9. V § 10 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případě snížení plochy 

rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha 
snížena“. 
 

10. V § 10 odst. 4 písm. b) se za slova „na tuto změněnou plochu“ vkládají slova 
„a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou 
byla původní plocha snížena“. 

 
11. V § 10 odst. 8 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“. 
 
12. V § 11 odst. 1 se za slovo „Fondu“ vkládá slovo „nejpozději“. 
 
13. V § 11 odstavec 2 zní: 

„(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost 
o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke 
změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci 
nebo její část tím není dotčena.“. 

 
14. V § 11 odstavce 5 a 6 znějí: 

„(5) V případě, že na zařazené porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn 
nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5, a tento nesoulad 
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry nebo 
b) rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou 

na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy, 
podá žadatel Fondu žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 nejpozději v roce 
následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. 
 

(6) Pokud žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 
5, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a vrácení dotace 
na plochu zařazené porostní skupiny.“. 
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15. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
„(7) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ 

hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru 
zvolené etáže porostní skupiny u podopatření podle § 2 písm. a) provedena v souladu s 
přílohou k tomuto nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu 
předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území. Tato 
změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem 
místně příslušného orgánu ochrany přírody.“. 

 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády 
č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Čl. III 
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování 

hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
 

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování 
hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění 
nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., 
nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 
Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 
Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slovo „skupiny“ vkládají slova “uvedené v žádosti o 

zařazení“. 
 
2. V § 4 odst. 3 písm. b) se věta „; v případě změny porostního typu hospodářského 

souboru u zvolené etáže v rámci vybrané porostní skupiny uvede odborný lesní 
hospodář v oznámení nový porostní typ hospodářského souboru“ zrušuje. 

 
3. V § 4 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 
 
4. V § 5 písm. c) se text „§ 4 odst. 3 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 7“. 

 
5. V § 6 odst. 2 se slova „na lesním pozemku“ zrušují. 

 
6. V § 7 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují slova „a v případě snížení plochy 

rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha 
snížena“. 
 

7. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova „na tuto změněnou plochu“ vkládají slova „a v případě 
snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena“. 

 
8. V § 7 odst. 8 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“. 

 
9. V § 7a odst. 1 se za slovo „Fondu“ vkládá slovo „nejpozději“. 
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10. V § 7a odstavec 2 zní: 
„(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost 

o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke 
změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci 
nebo její část tím není dotčena.“. 

 
11. V § 7a odstavce 5 a 6 znějí: 

„(5) V případě, že na vybrané porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn 
nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad 
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry nebo 
b) rozdíl plochy vybrané porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou 

na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy, 
podá žadatel Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce 
následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. 

 
(6) Pokud žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 

5, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zachování hospodářského 
souboru a vrácení dotace na plochu vybrané porostní skupiny.“. 

 
12. V § 7a se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ 
hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru 
zvolené etáže vybrané porostní skupiny provedena v souladu s přílohou k tomuto 
nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v 
oblastech Natura 2000. Tato změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a 
souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.“. 

 

 
Čl. IV 

Přechodné ustanovení 
 

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády 
č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

Čl. V 
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-

environmentální opatření 
 
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-
environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 
Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády 
č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení 
vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se 
mění takto:  
 
1. V § 4 odst. 3 se za slovo „skupiny“ vkládají slova “uvedené v žádosti o zařazení“. 
 
2. V § 6 odst. 3 se slova „na lesním pozemku3)“ zrušují. 

 
3. V § 7 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují slova „a v případě snížení plochy 

rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha 
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snížena“. 
 

4. V § 7 odst. 4 písm. b) za slova „na tuto změněnou plochu“ vkládají slova „a v případě 
snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena“. 

 
5. V § 7 odst. 8 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“. 
 
6. V § 8 odst. 4 se za slovo „Fondu“ vkládá slovo „nejpozději“. 
 
7. V § 8 odstavce 7 až 9 znějí: 

„(7) V případě, že na zvolené porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn 
nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad 
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry nebo 
b) rozdíl plochy zvolené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na 

místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy, 
podá žadatel Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce 
následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. 
 

(8) Pokud žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 
5, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a 
vrácení dotace na plochu zvolené porostní skupiny. 

 
(9) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o 

změnu zařazení podle odstavce 4, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke 
změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci 
nebo její část tím není dotčena.“. 

 
 

Čl. VI 
Přechodné ustanovení 

 

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády 
č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Čl. VII 
 

Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2017. 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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V. 
 
Platné znění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci 
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně 
některých souvisejících nařízení vlády, s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 

 
 

§ 1  
Předmět úpravy  

 
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) 

podmínky poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a 
ochrana lesů. 
 

§ 2 
Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 

 
Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů je tvořeno těmito 

podopatřeními: 
a) zachování porostního typu hospodářského souboru a 
b) ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin. 
 

§ 3 
Žádost o zařazení do podopatření v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické 

služby a ochrana lesů 
 

(1) Žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b) (dále jen „žádost o 
zařazení“) se podává na období závazku v délce trvání 5 let. Toto období začíná dnem 1. 
ledna prvního roku trvání závazku a končí uplynutím dne 31. prosince pátého roku trvání 
závazku (dále jen „závazek“). 
 

(2) Do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b) může být zařazen vlastník, nájemce, 
vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky, který se zaváže k provádění jednoho nebo 
více závazků podle odstavce 1 (dále jen „žadatel“), a to na ploše porostní skupiny o rozloze 

                                                           
1)

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005, v platném znění. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení 
a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a 
kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé 
platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost. 
Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 
venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.  
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují 
některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova  z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná 
ustanovení.  
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní 
a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost. 
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nejméně 0,04 ha2). 
 

(3) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále 
jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 31. října kalendářního roku 
bezprostředně předcházejícího prvnímu kalendářnímu roku trvání závazku, na který se 
žádost o zařazení podává. Pokud první rok platnosti lesního hospodářského plánu nebo 
lesní hospodářské osnovy3) (dále jen „plán nebo osnova“) bezprostředně předchází prvnímu 
roku trvání závazku, pak žádost o zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném 
formuláři nejpozději do 15. března května prvního roku trvání závazku. 
 

(4) Součástí žádosti o zařazení je 
a) zákres zařazované plochy porostní skupiny v elektronické podobě v mapě v měřítku 1 : 

10 000 nebo podrobnějším, 
b) nájemní nebo pachtovní smlouva nebo smlouva o hospodaření nebo výpůjčce uzavřená 

s vlastníkem, nebo se spoluvlastníky nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů 
umožňující dodržet závazek podle odstavce 1, není-li žadatelem vlastník, nebo 
spoluvlastník nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů, 

c) písemný souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční většiny spoluvlastnických 
podílů se zařazením do podopatření podle § 2, není-li žadatelem vlastník, nebo 
spoluvlastník nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů, a 

d) potvrzení odborného lesního hospodáře o skutečnostech uvedených v § 4 na Fondem 
vydaném formuláři (dále jen „potvrzení odborného lesního hospodáře“). 

 
(5) Fond rozhodne o zařazení žadatele do podopatření podle § 2, jestliže jsou splněny 

podmínky stanovené tímto nařízením.  
 

(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do 
podopatření podle odstavce 5 nelze v žádosti o zařazení měnit plochu zařazované porostní 
skupiny.  
 

(7) Požádá-li žadatel o vyřazení z podopatření podle § 2, Fond žadatele vyřadí, a pokud 
mu byla na základě žádosti podle § 7 poskytnuta dotace, rozhodne Fond o jejím vrácení 
podle § 13. 
 

§ 4 
Změna porostní skupiny při zařazení 

 
(1) Žadatel změní zákres hranic porostních skupin pouze z důvodu jejich zpřesnění s 

ohledem na skutečný průběh těchto hranic v terénu. 
 

(2) Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy porostní skupiny v plánu 
nebo osnově 
a) nejvýše o 15 %, žadatel zohlední při zařazování porostní skupiny tuto změnu, nebo  
b) o více než 15 % a nejvýše o 100 %, žadatel zohlední při zařazování porostní skupiny tuto 

změnu s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o 
celou porostní skupinu. 

 
(3) Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy porostní skupiny v plánu 

nebo osnově o více než 100 %, Fond porostní skupinu nezařadí.  

                                                           
2) 

§ 6 odst. 9 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 
3) 

Vyhláška č. 84/1996 Sb. 
§ 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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(4) Pokud se zařazovaná porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci 
porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, který obklopuje tuto 
porostní skupinu (dále jen „pás“), Fond takovou porostní skupinu zařadí. Pokud porostní 
skupina nesplňuje tuto podmínku polohové přesnosti a nachází se nejméně 95 % plochy v 
rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, lze ji zařadit 
pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o celou 
porostní skupinu. 

 
(5) Zařazovanou porostní skupinu, která se nenachází nejméně 95 % plochy v rámci 

porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond nezařadí. 
 

(6) Pokud zařazovaná porostní skupina splňuje podmínku polohové přesnosti podle 
odstavce 4 a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy, lze tuto porostní 
skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se 
jedná o totožnou porostní skupinu. 

 
(7) Při zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele. Pokud 

plocha zařazované porostní skupiny zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele 
nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na 
této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze porostní skupinu zařadit a na plochu 
překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu porostní skupiny s půdním blokem 
vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o 
zemědělství, lze porostní skupinu zařadit a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. 
 

§ 5 
Podmínky zařazení do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru 

 
(1) Žadatel může každoročně podat pouze jednu žádost o zařazení porostní skupiny do 

podopatření podle § 2 písm. a). 
 

(2) Do podopatření podle § 2 písm. a) lze zařadit celou porostní skupinu3) na lesních 
pozemcích3) na území České republiky, která nejméně 50 % své plochy leží na území Natura 
20004) nebo zvláště chráněného území4), a na kterém není uplatňován titul zachování 
hospodářského souboru podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření 
Natura 2000 v lesích. 
 

(3) Do podopatření podle § 2 písm. a) nelze zařadit žadatele, který je státní 
příspěvkovou organizací, organizační složkou státu nebo státním podnikem. 
 

(4) Do podopatření podle § 2 písm. a) nelze zařadit porostní skupinu, která se nachází 
na území hlavního města Prahy. 
 

(5) Do podopatření podle § 2 písm. a) lze zařadit porostní skupinu, která má alespoň 
jednu etáž3), jež splňuje následující podmínky: 
a) náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru5) uvedeného 

v příloze k tomuto nařízení a 
b) dosahuje věku minimálně začátku doby obnovy, která se vypočte jako rozdíl mezi obmýtní 

dobou a polovinou obnovní doby5), 
(dále jen „zvolená etáž“). 

                                                           
 
4)

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
5)

 Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. 



 4 

(6) V případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění 
zvolené etáže, nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží, nejméně hodnoty pět3) na 
celé ploše porostní skupiny. 
 

(7) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit 
do podopatření podle § 2 písm. a), uložené v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů (dále jen „datový sklad“). Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy 
žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit 
na základě dat předešlého plánu nebo osnovy. 
 

(8) Žadatel v terénu musí viditelně označit hranice porostní skupiny, které nejsou 
jednoznačně identifikovatelné.  

 
§ 6 

Podmínky zařazení do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin 
 

(1) Žadatel může každoročně podat pouze jednu žádost o zařazení porostní skupiny do 
podopatření podle § 2 písm. b). Největší celková zařazovaná plocha na jednoho žadatele je 
1 000 ha za všechny podané žádosti o zařazení v rámci tohoto podopatření za celé 
programové období. 
 

(2) Do podopatření podle § 2 písm. b) lze zařadit celou porostní skupinu3) na lesních 
pozemcích3) na území České republiky, s výjimkou území hlavního města Prahy, která je 
uznána jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu, a to porostů  
a) fenotypové třídy A pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce 

č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin, nebo 
b) fenotypové třídy B pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce 

č. 393/2013 Sb., s výjimkou smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého.  
 

(3) Porostní skupina, která je předmětem žádosti o zařazení, musí být zařazena do 
Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6) nebo žadatel podal 
žádost o její zařazení do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních 

dřevin6), a je vedena v ústřední evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin7)
. 

 
(4) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit 

do podopatření podle § 2 písm. b), uložené v digitální formě v datovém skladu. Pokud 
v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán 
nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo 
osnovy. 
 

(5) Žadatel v terénu musí viditelně označit hranice porostní skupiny, které nejsou 
jednoznačně identifikovatelné.  
 

§ 7 
Žádost o poskytnutí dotace 

 
(1) Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok doručí žadatel každoročně 

po dobu trvání závazku Fondu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 15. května8) 

                                                           
6)

 § 2a zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších 
předpisů. 

7) 
§ 2d odst. 4 a § 2g odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8) 
Čl. 13 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 809/2014. 
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kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.  
 

(2) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci 
za podmínek stanovených v čl. 13 nařízení Komise (EU) č. 640/2014 neposkytne v plné výši 
nebo žádost o poskytnutí dotace zamítne. 

 
(3) Současně s doručením žádosti o poskytnutí dotace podle odstavce 1 žadatel doručí 

formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou jím obhospodařovanou plochu v 
souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky9).  
 

(4) Žadatel, který je zařazen do podopatření podle § 2 písm. a), 
a) uvede v žádosti o poskytnutí dotace  

1. jednoznačnou identifikaci3) zvolených etáží,  
2. plochu zařazené porostní skupiny, na kterou žádá o poskytnutí dotace, 
3. požadované údaje z plánu nebo osnovy a  
4. údaj o prováděné obnově v případě provádění obnovy, 

b) předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené 
odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci porostní skupiny nedošlo ke 
změně porostního typu hospodářského souboru; v případě změny porostního typu 
hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny uvede odborný lesní hospodář v 
oznámení nový porostní typ hospodářského souboru podle přílohy k tomuto nařízení, 

c) doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže porostní skupiny, spolu se žádostí o 
poskytnutí dotace  
1. oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci3) této etáže, 
2. datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v 

hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední žádosti o poskytnutí 
dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu nebo osnovy před 
zařazením žadatele do podopatření podle § 2 písm. a), podá žadatel spolu se žádostí o 
poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce závazku, 

d) podá v případě změny porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže v mezích 
seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, která je provedena s ohledem na 
udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo 
zvláště chráněných území, spolu se žádostí o poskytnutí dotace stanovisko místně 
příslušného orgánu ochrany přírody. Pokud tato změna nastala v období  
1. ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního 

roku, podá žadatel stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody nejpozději 
do 31. ledna následujícího kalendářního roku, 

2. od 1. ledna příslušného kalendářního roku do dne podání žádosti o poskytnutí dotace, 
podá žadatel stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody spolu se žádostí o 
poskytnutí dotace. 

 
(5) Žadatel, který je zařazen do podopatření podle § 2 písm. b), uvede v žádosti o 

poskytnutí dotace 
a) jednoznačnou identifikaci3) porostní skupiny, která splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 

2,  
b) plochu zařazené porostní skupiny, na kterou žádá o poskytnutí dotace, a požadované 

údaje z plánu nebo osnovy a evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin. 
 

(4) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a), 
a) uvede v žádosti o poskytnutí dotace  

                                                           
9) 

Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. 
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
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1. jednoznačnou identifikaci3) zvolených etáží,  
2. plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá 

o poskytnutí dotace, 
3. požadované údaje z plánu nebo osnovy a  
4. v případě provádění obnovy údaj o prováděné obnově, 

b) předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení 
potvrzené odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci porostní 
skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru, 

c) doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže porostní skupiny, spolu se 
žádostí o poskytnutí dotace  
1. oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci3) této etáže, 
2. datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah 

obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední 
žádosti o poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného 
plánu nebo osnovy před zařazením žadatele do podopatření podle § 2 písm. 
a), podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již 
v prvním roce závazku. 

 
(5) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. b), 

uvede v žádosti o poskytnutí dotace 
a) jednoznačnou identifikaci3) porostní skupiny, která splňuje podmínky uvedené 

v § 6 odst. 2,  
b) plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o 

poskytnutí dotace, a 
c) požadované údaje z plánu nebo osnovy. 

 
§ 8 

Podmínky poskytnutí dotace 
 

(1) Dotace na opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se 
poskytne, jestliže  
a) je žadatel zařazen do podopatření podle § 2 a do tohoto podopatření je zařazena také 

porostní skupina uvedená v žádosti o zařazení, 
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínky podopatření podle § 2 v příslušném 

kalendářním roce, jehož následkem by bylo snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace, 
c) jsou v terénu viditelně označeny hranice zařazené porostní skupiny, pokud nejsou 

jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 1, 
d) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 

nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 
některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., po celý 
kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, na porostních 
skupinách zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nařízení vlády 
č. 147/2008 Sb. nebo zařazených do podopatření podle § 2 a 

e) žadatel má po celou dobu trvání závazku plán nebo osnovu pro zařazenou porostní 
skupinu uloženou v digitální formě v datovém skladu. 

 
(2) Dotace na podopatření podle § 2 písm. a) se poskytne, jestliže  

a) ve zvolené etáži porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže porostní 
skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ hospodářského 
souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně podle § 7 odst. 4 písm. b) a d) 
§ 11 odst. 7, 

b) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v obnovené etáži 
dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, 
nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého5), nejpozději v době zajištění následného 
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porostu10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin 
podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení, 

c) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v posledním roce trvání 
závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro 
porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého5) podle přílohy k tomuto 
nařízení, a 

d) v případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění zvolené 
etáže, nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží, nejméně hodnoty pět3) na celé 
ploše porostní skupiny; tato podmínka se nepoužije, pokud je ve zvolené etáži prováděna 
obnova. 

 
(3) Hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů jsou 

stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 

(4) Dotace na podopatření podle § 2 písm. b) se poskytne, jestliže žadatel  
a) na každé zařazené porostní skupině provede nejméně jednou v průběhu trvání závazku 

sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi, za které se považuje sběr 
reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný 
materiál; tento sběr se provede nejpozději do data podání poslední žádosti o poskytnutí 
dotace v průběhu trvání závazku, 

b) podá oznámení o sběru reprodukčního materiálu11) provedeného podle písmene a) na 
formuláři vydaném Fondem pověřené osobě12), a to alespoň 15 dní před sběrem 
reprodukčního materiálu, a 

c) má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu zařazenou v Národním 
programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6), nebo podal žádost o její 
zařazení, a  

d) má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu vedenou v ústřední 
evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin7). 

 
§ 9 

Sazba dotace  
 

(1) Sazba dotace činí 
a) 183 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 písm. a), 
b) 74 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 písm. b). 

 
(2) Výši dotace na podopatření podle § 2 Fond vypočte jako součin plochy porostní 

skupiny na lesním pozemku3), na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného 
podopatření podle § 2, a sazby stanovené podle odstavce 1.  
 

(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se 
přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské 
unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace 
poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející 
směnný kurz. 

 
§ 10 

Změna plochy zařazené porostní skupiny  
 

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zařadit novou porostní skupinu do 

                                                           
10) 

§ 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
11) 

§ 5a zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
12) 

§ 30 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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podopatření podle § 2, podá na tuto porostní skupinu novou žádost o zařazení do nového 
závazku. Plnění podmínek se posuzuje u nové porostní skupiny zařazené do nového 
závazku samostatně.  
 

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 došlo ke 
snížení plochy porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 na základě 
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi13),  
b) provedení pozemkové úpravy14),  
c) zásahu vyšší moci15),  
d) zřízení stavby ve veřejném zájmu16),  
e) obnovy katastrálního operátu17), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových 

úprav, nebo 
f) změna vymezení oblasti Natura 20004) nebo zvláště chráněného území4), 
Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy porostní 
skupiny, s přihlédnutím ke snížené ploše. V následujících letech Fond poskytne dotaci 
odpovídající snížené ploše porostní skupiny.  
 

(3) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy 
porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 na základě jiných skutečností než 
uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou plochu a v případě snížení 
plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha 
snížena. 

 
 (4) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy 

porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 oproti plánu nebo osnově platným 
v době prvního zařazení porostní skupiny 
a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 

změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení 
plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena, 

b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního 
hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 
změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení 
plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena, nebo 

c) o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a 
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny, na které 
byla podmínka porušena. 

 
(5) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy 

porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 oproti plánu nebo osnově platným 
v době prvního zařazení porostní skupiny tak, že 

                                                           
13) 

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. 

14) 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.  

15) 
Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. 
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

16) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
17) 

§ 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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a) se porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo 
osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí 
dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou 
plochu, 

b) porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a) ale nachází se 
nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o 
čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, 
Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu 
uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo 

c) se porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu 
nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny 
z podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené 
porostní skupiny, na které byla podmínka porušena. 

 
(6) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy 

porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 tak, že zařazovaná porostní skupina 
splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k průniku s porostní skupinou 
z plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit 
pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře. 
 

(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele. 
Pokud plocha porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy porostní skupiny 
jiného žadatele nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které 
nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze na porostní skupinu podat 
žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu 
porostní skupiny s půdním blokem vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle 
uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství lze na porostní skupinu podat žádost o 
změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. 

 
(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, jestliže ke změně plochy porostní 

skupiny zařazené do podopatření podle § 2 došlo v důsledku skutečností uvedených 
v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. března května. Je-li žádost podána po tomto datu, 
Fond ji zamítne. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší 
moci15). 
 

(9)  Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, 
že nově zařazovaná změněná plocha porostní skupiny splňuje podmínky podle odstavce 4 
písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé porostní skupiny 
nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice nově zařazované plochy 
porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel 
potvrzení odborného lesního hospodáře, nebo bude-li kontrolou na místě zjištěno, že nebyla 
zařazena celá porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z podopatření podle § 2 a 
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny. 

 
(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 2 a 3 rozhodne 

o zařazení do podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně plochy. Podá-li žadatel žádost 
o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do 
podopatření podle § 2 o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele 
z podopatření podle § 2; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena. 
 

§ 11 
Změny v zařazené porostní skupině 

 
(1) V případě změny identifikace zařazené porostní skupiny podá žadatel Fondu 

nejpozději v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy žádost o 
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změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci i identifikaci z nového plánu nebo 
osnovy, které žadatel předal v digitální formě do datového skladu; Fond na základě žádosti o 
změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do podopatření podle § 2 s přihlédnutím k 
ohlášené změně identifikace. 

 
(2) V prvním roce platnosti plánu nebo osnovy u porostní skupiny Fond při kontrole v 

příslušném kalendářním roce ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; 
případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena. 

(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost 
o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy 
ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci 
nebo její část tím není dotčena. 

 
(3) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení porostních skupin 

se shodným rokem trvání závazku nebo k rozdělení porostní skupiny, Fond na základě 
žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do podopatření podle § 2 a poskytne 
dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, nebo součet ploch nově vzniklých porostních 
skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy podle odstavců 1 a 2 a § 10 odst. 2 až 10. 
Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zařazené porostní skupiny se shodným rokem trvání 
závazku nebo u podopatření podle § 2 písm. a) porostní skupiny se shodným porostním 
typem hospodářského souboru, vyřadí Fond takto nově vzniklou porostní skupinu z 
podopatření podle § 2 a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní 
skupiny, na které byla podmínka porušena. 

 
(4) Jestliže dojde ke sloučení zařazených porostních skupin nebo k rozdělení zařazené 

porostní skupiny podle odstavce 3, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 10 
odst. 4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu 
nebo osnově platným v době prvního zařazení. 
 

(5) V případě, že na zařazené porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn nesoulad 
se zařazením podle § 3 odst. 5, žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 10 
odst. 8 zohledňující tuto skutečnost nejpozději v roce následujícím po roce obdržení 
výsledků kontroly. Pokud žadatel takto neučiní, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny 
z podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace na plochu celé zařazené porostní 
skupiny. 
 

(6) Postup podle odstavce 5 se nepoužije, jestliže byl kontrolou na místě zjištěn 
nesoulad se zařazením podle § 3 odst. 5 v rámci porostních skupin jednoho žadatele, a tento 
nesoulad 
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás o maximální šířce 3 metry a 
b) plocha překryvu nebo nedokryvu se sousední porostní skupinou je maximálně 100 m2 pro 

každou takovou plochu. 
(5) V případě, že na zařazené porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn 

nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5, a tento nesoulad 
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry nebo 
b) rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné 

kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy, 
podá žadatel Fondu žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 nejpozději v roce 
následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. 
 

(6) Pokud žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 
5, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a vrácení 
dotace na plochu zařazené porostní skupiny. 
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(7) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ 
hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru 
zvolené etáže porostní skupiny u podopatření podle § 2 písm. a) provedena v souladu 
s přílohou k tomuto nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu 
předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území. Tato 
změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem 
místně příslušného orgánu ochrany přírody. 
 

§ 12 
Snížení nebo neposkytnutí dotace  

 
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku zajištění viditelného označení hranice 

porostní skupiny uvedenou v § 8 odst. 1 písm. c) nebo § 10 odst. 9, sníží dotaci u 
podopatření podle § 2 za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 9, o 3 %. 
 

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou § 7 odst. 3  a rozdíl mezi 
celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti18) a souhrnem celkové plochy uvedené v 
jednotné žádosti a v jednotné žádosti nevykázané je  
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží 

dotaci o 1 %19),  
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží 

dotaci o 2 %19),  
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci o 3 %19). 
  

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. a) tím, že 
neprovedl nejméně jeden sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi 
nepoškozujícími stromy nejpozději do data podání poslední žádosti o poskytnutí dotace v 
průběhu trvání závazku, neposkytne žadateli na zařazenou porostní skupinu, na které porušil 
tuto podmínku, dotaci na příslušný kalendářní rok. 
 

§ 13 
Vrácení dotace a vyřazení 

 
(1) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena 

podmínka podle § 8 odst. 1 písm. e), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 a 
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato 
podmínka porušena. 

 
(2) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena 

podmínka podle § 8 odst. 2 písm. a) a pokud se nejedná o změnu porostního typu 
hospodářského souboru etáže v mezích seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, 
Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 písm. a) a rozhodne o vrácení dotace 
poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena. 
 

(3) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena 
podmínka podle § 8 odst. 2 písm. b), c) nebo d), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření 
podle § 2 písm. a) a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, 
na které byla tato podmínka porušena.  
 

(4) Zjistí-li Fond, že u zařazené porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku 

                                                           
18) 

Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.  
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 

19) 
Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014. 
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porušena podmínka podle § 8 odst. 4 písm. a), c) nebo d), Fond vyřadí porostní skupinu z 
podopatření podle § 2 písm. b) a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé 
porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena. 
 

(5) Fond nerozhodne o vrácení dotace, nesplní-li žadatel závazek podle § 3 odst. 1 
v důsledku  
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi13),  
b) provedení pozemkové úpravy14),  
c) provedení stavby ve veřejném zájmu16),  
d) obnovy katastrálního operátu17), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových 

úprav, nebo 
e) změna vymezení oblasti Natura 20004) nebo zvláště chráněného území4). 
 

(6) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky podopatření podle § 2, které má za následek 
vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou 
v průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo 
k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky podopatření podle § 2 po 
uplynutí příslušného pětiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci 
poskytnutou za 5 kalendářních let. 
 

§ 14 
Přechod zařazení 

 
(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí činnost, nebo právnická osoba, 

která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a právní nástupce této osoby, nový vlastník, nový 
nájemce, nový vypůjčitel nebo nový pachtýř lesních pozemků dříve obhospodařovaných 
žadatelem (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném 
formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve 
obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže v plném rozsahu 
pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2, nepovažuje se to za 
nesplnění podmínek stanovených pro příslušná podopatření v § 2. 

 
(2) Pokud v důsledku převodu nebo přechodu, nájmu nebo pachtu části nebo celého 

obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry 
zařazené plochy, na kterou je v rámci příslušného podopatření poskytována dotace, a 
nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem 
vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků 
dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže pokračovat v 
plnění podmínek příslušného podopatření na nabyté části tohoto obchodního závodu ve 
stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části 
tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření 
podle § 2 na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo 
vrácení dotace nerozhodne. 

 
(3) Jestliže se nabyvatel písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek 

tohoto podopatření na nabyté ploše lesních pozemků podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost 
o zařazení již nepodává; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, 
v němž uvede plochu porostní skupiny zařazenou do tohoto podopatření, a Fond stanoví v 
novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen do 
tohoto podopatření. 

 
(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění 

podmínek příslušného podopatření na nabytých lesních pozemcích podle odstavce 1 nebo 2 
a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do 
příslušného podopatření, k nesplnění podmínek tohoto podopatření na lesních pozemcích, 
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na které byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace 
nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen. 

 
 

§ 15 
Společná ustanovení  

 
(1) Jednu porostní skupinu v rámci jednotlivých podopatření podle § 2 může zařadit 

pouze jeden žadatel. 
 
(2) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu 

vyšší moci15), ustanovení § 12 odst. 1 nebo 2 nebo § 13 odst. 1 až 3 se nepoužijí. 
 

(3) Porostní skupiny, které byly zařazeny do titulu zachování hospodářského souboru 
podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., nelze zařadit do podopatření podle § 2 písm. a). 
 

(4) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické 
zaokrouhlování na 2 desetinná místa. U zakmenění se použije matematické zaokrouhlování 
na celé číslo a u zastoupení dřevin na celá procenta. 
 
 

* * * * *  
 
 
Část platného znění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci 
opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, bez příloh: 
 
 

* * * * *  
 

§ 4 
Žádost o poskytnutí dotace na titul zachování hospodářského souboru 

 
(1) Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel každoročně po dobu 20 let Fondu na jím 

vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května9) kalendářního roku, za 
který má být dotace poskytnuta.  

  
(2) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se 

za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1) sníží, popřípadě 
bude žádost o poskytnutí dotace zamítnuta.  

  
(3) Žadatel, který je zařazen do titulu zachování hospodářského souboru,  

a) uvede v žádosti o poskytnutí dotace plochu vybrané porostní skupiny uvedené v žádosti 
o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace, údaje z plánu nebo osnovy, 
jednoznačnou identifikaci6) zvolených etáží, popřípadě údaj o prováděné obnově,  

b) předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené 
odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci vybrané porostní skupiny, 
zařazené do titulu zachování hospodářského souboru, nedošlo ke změně porostního typu 
hospodářského souboru; v případě změny porostního typu hospodářského souboru u 
zvolené etáže v rámci vybrané porostní skupiny uvede odborný lesní hospodář v 
oznámení nový porostní typ hospodářského souboru,  

c) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině doručí spolu se 
žádostí o poskytnutí dotace oznámení o prováděné obnově, ve kterém uvede 
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jednoznačnou identifikaci6) této etáže, datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup 
a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání 
poslední žádosti o poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu 
nebo osnovy před zařazením žadatele do titulu zachování hospodářského souboru, podá 
žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce 
závazku,.  

d) v případě změny porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže v mezích 
seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, která je provedena s ohledem na 
udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 a 
nastala v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného 
kalendářního roku, předloží Fondu nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního 
roku stanovisko2) Ministerstva životního prostředí; pokud tato změna nastala v období od 
1. ledna příslušného kalendářního roku do dne podání žádosti o poskytnutí dotace, 
podává žadatel stanovisko Ministerstva životního prostředí spolu se žádostí o poskytnutí 
dotace.  

  
(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 žadatel doručí formulář 

jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie9a).  
  

§ 5 
Podmínky poskytnutí dotace na titul zachování hospodářského souboru 

 
Dotace na titul zachování hospodářského souboru se poskytne, jestliže  

a) je žadatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru,  
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zachování hospodářského souboru 

v příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,  
c) ve zvolené etáži vybrané porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže 

vybrané porostní skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ 
hospodářského souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně ve smyslu § 4 
odst. 3 písm. d)§ 7 odst. 7,  

d) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v obnovené 
etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 
50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého8), nejpozději v době zajištění následného 
porostu10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin 
podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení,  

e) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v posledním 
roce trvání závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin 
charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého6) 
podle přílohy k tomuto nařízení,  

f) jsou v terénu viditelně označeny hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou 
jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku,  

g) žadatel, který současně zemědělsky obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou 
v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů11) (dále jen „evidence 
půdy“), se zaváže hospodařit a hospodaří v souladu s podmínkami dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády 
č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých 
zemědělských podpor na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, vedených v evidenci 
půdy na žadatele,  

h) žadatel má po celou dobu závazku platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní 
skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu.  

 
§ 6 

Výše dotace 
 

(1) Sazba dotace na titul zachování hospodářského souboru činí 60 EUR na 1 hektar 
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vybrané porostní skupiny za kalendářní rok.  
  
(2) Výši platby Fond vypočte jako součin plochy vybrané porostní skupiny na lesním 

pozemku, na kterou je poskytována dotace na titul zachování hospodářského souboru, 
a sazby uvedené v odstavci 1.  

  
(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se 

přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské 
unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, 
které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.  

  
(4) Sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se sníží o 60 EUR na 1 hektar za kalendářní rok, 

jde-li o tu část plochy vybrané porostní skupiny, která neleží na území Natura 20002); výši 
platby Fond vypočte postupem uvedeným v odstavci 2  
  

§ 7 
Změna plochy vybrané porostní skupiny 

 
(1) Novou žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru nelze Fondu 

podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.  
  
(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke 

snížení plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského 
souboru na základě  
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),  
b) provedení pozemkové úpravy13),  
c) zásahu vyšší moci14),  
d) provedení stavby ve veřejném zájmu15),  
e) obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových 

úprav, nebo  
f) změna vymezení oblasti Natura 20005),  
Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy vybrané 
porostní skupiny, s přihlédnutím ke snížené ploše. V následujících letech Fond poskytne 
dotaci odpovídající snížené ploše vybrané porostní skupiny.  
  

(3) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně 
plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru na 
základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou 
plochu odpovídající změně plochy a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace 
poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.  

  
(4) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně 

plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru oproti 
plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení vybrané porostní skupiny  
a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 

změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení 
plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena,  

b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního 
hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 
změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení 
plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena, nebo  

c) o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení vybrané porostní skupiny z titulu zachování 
hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé vybrané 
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porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.  
  

(5) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně 
plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru oproti 
plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení vybrané porostní skupiny tak, že  
a) se vybraná porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z 

plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o 
poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto 
změněnou plochu,  

b) vybraná porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a) ale 
nachází se nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené 
o čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, 
Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu 
uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo  

c) se vybraná porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z 
plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení vybrané 
porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace 
poskytnuté na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.  

  
(6) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně 

plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru tak, 
že zařazovaná porostní skupina splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází 
k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto 
porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře.  

  
(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu vybraných porostních skupin jednoho 

žadatele. Pokud plocha vybrané porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy 
porostní skupiny jiného žadatele nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy 
porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze 
na vybranou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond 
dotaci neposkytne. V případě překryvu vybrané porostní skupiny s půdním blokem vedeným 
v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství 
lze na vybranou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond 
dotaci neposkytne.  

  
(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, jestliže ke změně plochy vybrané 

porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru došlo v důsledku 
skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. březnakvětna. Je-li žádost 
podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na 
oznámení zásahu vyšší moci14).  

  
(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, 

že nově zařazovaná změněná plocha vybrané porostní skupiny splňuje podmínky podle 
odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé 
vybrané porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice 
nově zařazované plochy vybrané porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jednoznačně 
identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, nebo bude-li 
kontrolou na místě zjištěno, že nebyla zařazena celá vybraná porostní skupina, vyřadí Fond 
porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace 
poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny.  

  
(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 2 nebo 3 

rozhodne o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru s přihlédnutím ke změně 
plochy. Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 
nebo 3 zařazenou do titulu zachování hospodářského souboru o veškerou zařazenou 
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plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z titulu zachování hospodářského souboru; 
případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.  
  
 

§ 7a 
Změny ve vybrané porostní skupině 

 
(1) V případě změny identifikace vybrané porostní skupiny podá žadatel Fondu 

nejpozději v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy žádost o 
změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci i identifikaci z nového plánu nebo 
osnovy, které žadatel předal v digitální formě do datového skladu; Fond na základě žádosti o 
změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zachování hospodářského souboru s 
přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.  

  
(2) V prvním roce platnosti plánu nebo osnovy u vybrané porostní skupiny Fond při 

kontrole v příslušném kalendářním roce ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy 
nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.  

(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o 
změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke 
změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci 
nebo její část tím není dotčena. 

  
(3) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení vybraných 

porostních skupin se shodným rokem začátku příslušného dvacetiletého období nebo k 
rozdělení vybrané porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o 
změně zařazení do titulu zachování hospodářského souboru a poskytne dotaci na plochu 
nově vzniklé vybrané porostní skupiny, nebo součet ploch nově vzniklých vybraných 
porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy podle odstavců 1 a 2 a § 7 
odst. 2 až 10. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zařazené porostní skupiny se shodným 
rokem začátku příslušného dvacetiletého období nebo porostní skupiny se shodným 
porostním typem hospodářského souboru, vyřadí Fond takto nově vzniklou porostní skupinu 
z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na 
plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.  

  
(4) Jestliže dojde ke sloučení vybraných porostních skupin nebo k rozdělení vybrané 

porostní skupiny podle odstavce 3, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 7 odst. 
4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo 
osnově platným v době prvního zařazení.  

  
(5) V případě, že na vybrané porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn nesoulad se 

zařazením podle § 3 odst. 4, žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení zohledňující tuto 
skutečnost nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. Pokud žadatel 
takto neučiní, Fond rozhodne o vyřazení vybrané porostní skupiny z titulu zachování 
hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace na plochu celé vybrané porostní 
skupiny.  

 
(6) Postup podle odstavce 5 se nepoužije, jestliže byl kontrolou na místě zjištěn 

nesoulad se zařazením podle § 3 odst. 4 v rámci vybraných porostních skupin jednoho 
žadatele, a tento nesoulad  
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás o maximální šířce 3 metry a  
b) plocha překryvu nebo nedokryvu se sousední porostní skupinou je maximálně 100 m2 pro 

každou takovou plochu. 
(5) V případě, že na vybrané porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn 

nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad 
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry nebo 
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b) rozdíl plochy vybrané porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné 
kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy, 

podá žadatel Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce 
následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. 
 

(6) Pokud žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného 
v odstavci 5, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zachování 
hospodářského souboru a vrácení dotace na plochu vybrané porostní skupiny. 
 

(7) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ 
hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru 
zvolené etáže vybrané porostní skupiny provedena v souladu s přílohou k tomuto 
nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v 
oblastech Natura 2000. Tato změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem 
a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody. 
 

* * * * *  
 
Část platného znění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 
 
 

* * * * *  
 

§ 4 
Žádost o poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby 

 
(1) Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel každoročně po dobu 20 let Fondu na jím 

vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května10) kalendářního roku, za 
který má být dotace poskytnuta.  

  
(2) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond za 

podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1) poskytne dotaci v 
nižším rozsahu, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.  

  
(3) Žadatel, který je zařazen do titulu zlepšování druhové skladby, uvede v žádosti o 

poskytnutí dotace plochu zvolené porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou 
žádá o poskytnutí dotace, požadované údaje z plánu nebo osnovy, jednoznačnou 
identifikaci5) etáží, které splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 3, a třídu navýšeného podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin.  

  
(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 žadatel doručí formulář 

jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie10a).  
  

§ 5 
Podmínky poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby 

 
Dotace na titul zlepšování druhové skladby se poskytne, jestliže  

a) je žadatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby,  
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zlepšování druhové skladby v 

příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,   
c) v etáži, popřípadě v etážích ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené 

v § 2 odst. 3 písm. a) a b), je po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) 
podíl melioračních a zpevňujících dřevin takový, aby zvolená porostní skupina náležela 
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alespoň do třídy při zařazení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,  
d) etáž, popřípadě etáže ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené v § 2 

odst. 3 písm. a) a c), mají po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) 
průměrnou hodnotu zakmenění alespoň sedm v souladu s § 2 odst. 3 písm. b) na celé 
ploše zvolené porostní skupiny,  

e) jsou v terénu viditelně označeny hranice zvolené porostní skupiny, které nejsou 
jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a),  

f) žadatel, který současně zemědělsky obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v 
evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů11) (dále jen „evidence 
půdy“), se zaváže hospodařit a hospodaří na půdních blocích, popřípadě jejich dílech 
vedených na něj v evidenci půdy, v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o 
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor,   

g) žadatel má po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) plán nebo osnovu pro 
zvolenou porostní skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu.  

  
§ 6 

Výše dotace 
 

(1) Sazba dotace na titul zlepšování druhové skladby při podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin převyšujícím stanovený minimální podíl ve zvolené porostní skupině  
a) o 5 až 15 % činí 44 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v 

oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 55 EUR na 1 hektar zvolené 
porostní skupiny za kalendářní rok,  

b) nad 15 do 25 % činí 73 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v 
oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 89 EUR na 1 hektar zvolené 
porostní skupiny za kalendářní rok,  

c) nad 25 do 35 % činí 102 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v 
oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 125 EUR na 1 hektar zvolené 
porostní skupiny za kalendářní rok,  

d) nad 35 % činí 116 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v 
oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 140 EUR na 1 hektar zvolené 
porostní skupiny za kalendářní rok.  

  
(2) Pokud zvolená porostní skupina leží nejméně z 50 % své plochy na území Natura 

2000 nebo zvláště chráněném území, pro dotaci na zlepšování druhové skladby se použije 
sazba pro tato území uvedená v odstavci 1.  

  
(3) Výši platby Fond vypočte jako součin plochy zvolené porostní skupiny na lesním 

pozemku3), na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.  
  
(4) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se 

přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské 
unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, 
které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.  
  

§ 7 
Změna plochy zvolené porostní skupiny 

 
(1) Novou žádost o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby nelze Fondu podat pro 

období počínající rokem 2014 a pro období následující.  
  
(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke 

snížení plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby na 
základě  
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a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),  
b) provedení pozemkové úpravy13),  
c) zásahu vyšší moci14),  
d) provedení stavby ve veřejném zájmu15), nebo  
e) obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových 

úprav,  
Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy zvolené 
porostní skupiny, s přihlédnutím ke snížené ploše. V následujících letech Fond poskytne 
dotaci odpovídající snížené ploše zvolené porostní skupiny.  
  

(3) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně 
plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby na základě 
jiných skutečností než uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou plochu 
odpovídající změně plochy a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté 
na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.  

  
(4) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně 

plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby oproti plánu 
nebo osnově platným v době prvního zařazení zvolené porostní skupiny  
a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 

změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení 
plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena,  

b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního 
hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel 
změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení 
plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní 
plocha snížena, nebo  

c) o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu zlepšování 
druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zvolené porostní 
skupiny, na které byla podmínka porušena.  

  
(5) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně 

plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby oproti plánu 
nebo osnově platným v době prvního zařazení zvolené porostní skupiny tak, že   
a) se zvolená porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z 

plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o 
poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto 
změněnou plochu,  

b) zvolená porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a), ale 
nachází se nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené 
o čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, 
Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu 
uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo  

c) se zvolená porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z 
plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení zvolené 
porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace 
poskytnuté na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.  

  
(6) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně 

plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby tak, že 
zvolená porostní skupina splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k 
průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto 
porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře.  
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(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu zvolených porostních skupin jednoho 
žadatele. Pokud plocha zvolené porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy 
porostní skupiny jiného žadatele nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy 
porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze 
na zvolenou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond 
dotaci neposkytne. V případě překryvu zvolené porostní skupiny s půdním blokem, s 
výjimkou zemědělské kultury zalesněná půda, vedeným v evidenci využití zemědělské půdy 
podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství lze na zvolenou porostní skupinu 
podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.  

  
(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, jestliže ke změně plochy zvolené 

porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby došlo v důsledku skutečností 
uvedených v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. březnakvětna. Je-li žádost podána po 
tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení 
zásahu vyšší moci14).  

  
(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, 

že nově zařazovaná změněná plocha zvolené porostní skupiny splňuje podmínky podle 
odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé 
porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice nově 
zařazované plochy zvolené porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jednoznačně 
identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, nebo bude-li 
kontrolou na místě zjištěno, že nebyla zařazena celá zvolená porostní skupina, vyřadí Fond 
porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté 
na plochu celé zvolené porostní skupiny.  

  
(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 2 nebo 3 

rozhodne o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím ke změně plochy. 
Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 
zařazenou do titulu zlepšování druhové skladby o veškerou zařazenou plochu, rozhodne 
Fond o vyřazení žadatele z titulu zlepšování druhové skladby; případná povinnost vrátit 
dotaci nebo její část tím není dotčena.  
  

§ 8 
Změny ve zvolené porostní skupině 

 
(1) V případě snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá 

změna třídy zvolené porostní skupiny v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace 
do 31. prosince příslušného kalendářního roku, podá žadatel Fondu žádost o změnu 
zařazení, ve které uvede hospodářský soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a nový 
podíl melioračních a zpevňujících dřevin potvrzené odborným lesním hospodářem a novou 
třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin, nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Fond 
na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování 
druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.  

  
(2) V případě snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá 

změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí 
dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede hospodářský 
soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a nový podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin potvrzené odborným lesním hospodářem a novou třídu navýšeného podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 
1. Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu 
zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.  
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(3) V případě zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá 
změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí 
dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede hospodářský 
soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a nový podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin potvrzené odborným lesním hospodářem a novou třídu navýšeného podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin; dále je povinen dodržet podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin alespoň pro tuto třídu do konce dvacetiletého závazku; Fond na základě 
žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby 
s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.  

  
(4) V případě změny identifikace zvolené porostní skupiny podá žadatel Fondu 

nejpozději v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy, současně s 
žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok, žádost o změnu zařazení, ve které 
uvede původní identifikaci a identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v 
digitální podobě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o 
změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně 
identifikace.  

  
(5) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení zvolených 

porostních skupin se shodným rokem vzniku závazku a shodnou třídou navýšeného podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny, Fond na 
základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové 
skladby a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, popřípadě součet ploch 
nově vzniklých porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy v souladu s § 7 
odst. 2 až 10 a § 8 odst. 4 a 6. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zvolené porostní skupiny se 
shodným rokem vzniku závazku nebo shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin, vyřadí Fond takto nově vzniklou zvolenou porostní skupinu z titulu 
zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé 
zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.  

  
(6) Jestliže dojde ke sloučení zvolených porostních skupin nebo k rozdělení zvolené 

porostní skupiny podle odstavce 5, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 7 odst. 
4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo 
osnově platným v době prvního zařazení.  

  
(7) V případě, že na zvolené porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn nesoulad se 

zařazením podle § 3 odst. 4, žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení zohledňující tuto 
skutečnost nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. Pokud žadatel 
takto neučiní, Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu zlepšování 
druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace na plochu celé zvolené porostní skupiny. 

 
(8) Postup podle odstavce 6 se nepoužije, jestliže byl kontrolou na místě zjištěn 

nesoulad se zařazením podle § 3 odst. 4 v rámci zvolených porostních skupin jednoho 
žadatele, a tento nesoulad  
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás o maximální šířce 3 metry a  
b) plocha překryvu nebo nedokryvu se sousední porostní skupinou je maximálně 100 m2 pro 

každou takovou plochu.  
  

(9) V prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy pro zvolenou porostní skupinu 
Fond při kontrole v daném roce ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; 
případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena. 

 
(7) V případě, že na zvolené porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn 

nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad 
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry nebo 
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b) rozdíl plochy zvolené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné 
kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy, 

podá žadatel Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce 
následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. 

 
(8) Pokud žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného 

v odstavci 5, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zlepšování druhové 
skladby a vrácení dotace na plochu zvolené porostní skupiny. 

 
(9) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o 

změnu zařazení podle odstavce 4, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke 
změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci 
nebo její část tím není dotčena. 

 
* * * * *  



1 
 

IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách 

poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana 
lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády (dále jen „nařízení vlády“). 

 
Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na realizaci nového programového 

období 2014 – 2020, které je v České republice realizováno prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV 2014 - 2020“), který 
byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne 9. července 2014 a Evropskou 
komisí dne 26. května roku 2015. Nařízení vlády reflektuje potřeby zpřesnění podmínek 
zjištěné v průběhu administrace podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2015 a 2016.  

 
Nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle čl. 34 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Na základě provedené analýzy 
byla v České republice implementována v rámci tohoto opatření dvě podopatření  

 

 Zachování porostního typu hospodářského souboru, 

 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.  
 
Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je reflektovat potřebu zpřesnění podmínek 

poskytování dotací, která vzešla ze zkušeností s administrací žádostí 2016. Navrhovanou 
úpravou nařízení vlády se především sjednocují termíny příjmu žádosti o zařazení, žádosti o 
změnu zařazení a žádosti o dotaci a umožňuje se administrace podle aktuálních lesních 
hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.  

 
Navrhované změny nařízení vlády nejsou důvodem změny programového dokumentu 

PRV, proto není nutné tyto změny ohlašovat podle nařízení Komise (EU) č. 808/2014. 
 
Hlavním cílem nařízení vlády je pro podopatření zachování porostního typu 

hospodářského souboru stanovit bližší podmínky poskytování dotací na lesní porosty 
v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných území na zachování druhové skladby lesních 
stanovišť s bohatou biodiverzitou na místo jejich přeměny na lesní porosty s nižší 
ekologickou hodnotou, a to v podobě částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení 
hospodářského využití lesů v těchto oblastech tak, aby Česká republika splnila podmínky 
stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto 
dotace poskytovat. 

 
Jedná se o zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních 

porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa. U tohoto podopatření jsou 
kompenzovány zvýšené náklady a snížené výnosy vyplývající ze zachování vybraných 
porostních typů hospodářských souborů (jedle, dub, buk, topol a další listnaté, nízký les - 
pařeziny) místo jejich přeměny na porostní typy hospodářských souborů s nižší ekologickou 
hodnotou (smrk). Do podopatření je možno vstoupit s porosty alespoň ve věku začátku doby 
obmýtí, tzn. ve věku, kdy je možno začít s mýcením lesních porostů a kdy jsou tyto porosty 
nejnáchylnější ke změně druhové skladby dřevin. Tato zcela jasně stanovená podmínka 
zajistí ponechání stávajícího typu porostů v dané lokalitě, případně zajistí zachování 
návaznosti obdobné druhové skladby dřevin, které jsou příznivé pro danou lokalitu.  
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Hlavním cílem nařízení vlády pro podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních 

dřevin je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro uznané zdroje selektovaného 
reprodukčního materiálu na lesní půdě tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené 
obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace 
poskytovat. Smyslem tohoto podopatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy 
při sběru reprodukčního materiálu z důvodu zajištění dostatečného množství osiva pro 
pěstování sazenic požadované kvality (ze zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, 
tedy porostů fenotypových tříd A a B) a požadovaného původu (adekvátní přírodní lesní 
oblast, lesní vegetační stupeň). Vlastníci lesů tak budou moci využívat k umělé obnově lesa 
a k zalesňování kvalitní reprodukční materiál, a nikoli materiál nižších kategorií 
(identifikovaný reprodukční materiál), což je pro budoucnost našich lesů nežádoucí (ohrožení 
stability a trvale udržitelného hospodaření v lesích). 

 
Dotace je poskytována na hektar lesního porostu a kompenzuje újmu za sběr 

reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi nepoškozujícími stromy. Každý žadatel 
může v rámci tohoto podopatření  podat každoročně jednu žádost o zařazení porostních 
skupin o maximální celkové výměře 1000 hektarů za programové období. 
 

Příslušným orgánem, který žadatelům poskytuje dotace z prostředků Evropské unie je 
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) podle zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“) a zákona č. 
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o fondu“). 
 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zpřesnit podmínky provádění opatření od 
roku 2017.  

 
Při zachování současného stavu by docházelo k problémům s administrací žádostí o 

poskytnutí dotace z důvodu rozdílných termínů příjmu žádosti o zařazení, žádosti o změnu 
zařazení a žádosti o dotaci a administrace podle neaktuálních lesních hospodářských plánů 
a lesních hospodářských osnov. V konečném důsledku toto může vést až k ohrožení čerpání 
finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. 

 
Novelizací nařízení vlády dojde k zpřehlednění a zjednodušení administrace pro 

žadatele i Fond. Bude snížena byrokratická zátěž. 
Provedenými úpravami se zajistí efektivnější čerpání finančních prostředků ze zdrojů 

Evropské unie. Tato varianta je jedinou možností, jak řešit stávající situaci.   
 
Platnou právní úpravu tvoří jednak přímo použitelné předpisy Evropské unie pro 

poskytování podpor podle PRV 2014 - 2020 a dále pak národní právní předpisy umožňující 
provádění opaření PRV 2014 - 2020: 

 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, 
pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro 
zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu 
na rozvoj venkova a podmíněnost, 
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 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie 
podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za 
slučitelné s vnitřním trhem, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
105/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro 
rozvoj venkova a podmíněnost, 

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon),  
ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve 
znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k 
zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s 
reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Výše uvedené předpisy Evropské unie a České republiky stanovují základní pravidla pro 

provádění opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, proces 
administrace a stanovení sankcí za porušení závazných podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli odborné 
lesnické veřejnosti, kteří s návrhem souhlasí. 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády 
navrhováno na základě tohoto zmocnění  

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie  
 

Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
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Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 
Evropské unie: 
 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008, v platném znění, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí 
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, 

 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v 
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním 
trhem, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova 
a podmíněnost. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

 
Tento návrh nařízení je v souladu s nařízením Komise (EU) č. 702/2014, především s čl. 

37, který stanoví základní podmínky pro poskytování veřejné podpory na lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochranu lesů. 

Při poskytování podpory podle tohoto návrhu nařízení jsou zohledněny všechny 
podmínky vyplývající z nařízení Komise (EU) č. 702/2014 včetně podmínek jako je vyloučení 
podniků v obtížích z možnosti získat dotaci či podmínky dodržení tzv. inkasního příkazu. Tyto 
podmínky, které jsou přímo použitelné podle evropského předpisu, jsou popsány v  metodice 
k provádění nařízení vlády, aby se s nimi mohli seznámit žadatelé a kontrola těchto 
podmínek je obsažena v kontrolních postupech SZIF. 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny a dopady na 
životní prostředí 
 

Financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního plánu 
uvedeného v PRV 2014 - 2020, který byl schválen vládou České republiky a Evropskou 
komisí dne 26. 5. 2015. Podle čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 1305/2013 jsou 
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všechna opatření PRV 2014 - 2020 spolufinancována z rozpočtu Evropské unie jedinou 
sazbou ve výši maximálně 85 % celkových veřejných výdajů. Vláda České republiky 
rozhodla usnesením č. 219 ze dne 2. dubna 2014 o příspěvku České republiky ve výši 25 %. 
Dne 20. srpna 2015 Vláda ČR usnesením č. 681 navýšila míru kofinancování z veřejných 
zdrojů na 35 %. Změna míry kofinancování celého PRV 2014-2020 je předmětem 2. 
modifikace PRV 2014-2020, která byla schválena Evropskou komisí prováděcím 
rozhodnutím č. C(2016) 3996 final dne 22. 6. 2016. Alokace finančních prostředků na 
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, v letech 2014-2020 je 
v PRV 2014-2020 stanovena ve výši 7 821 288 EUR celkových veřejných výdajů, nicméně 
tato částka v sobě zahrnuje i finanční prostředky na pokrytí závazků z programového období 
2007-2013. Míra kofinancování tohoto opatření z veřejných zdrojů je na úrovni 25 %. 

  
Prostředky k financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády jsou uvedeny v 

připravovaném rozpisu ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2017. 
V rámci střednědobého výhledu 2018 – 2019 budou tyto finanční potřeby zohledněny. 

 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter nepředpokládá 

zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, že 

budou převážně neutrální.  
Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel. 
 
Návrh nařízení vlády předpokládá pouze kladné dopady na životní prostředí, neboť 

podporuje šetrné způsoby hospodaření příznivě působící na druhovou a genovou 
biodiverzitu, kvalitu vody a půdy.  

 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se 
zákazem diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 

způsob nakládání s nimi. 
 

Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani 
administrátora dotace. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 
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Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
ČÁST PRVNÍ 
 
K bodu 1 
Sjednocení termínu příjmů žádosti o zařazení v jarním termínu k 15. květnu s datem podání 
žádosti o změnu zařazení a žádosti o dotaci zpřehlední a zjednoduší administraci opatření a 
sníží byrokracii. 
 
K bodu 2 
Odstranění textu vede ke srozumitelnější formulaci. Zařadit lze jednu nebo i více porostních 
skupin. Zpravidla žadatel v jedné žádosti uvádí desítky i stovky porostních skupin. Že se 
jedná o porostní skupinu/skupiny plyne z celkového kontextu nařízení vlády. 
 
K bodům 3 a 4 
Upřesňuje se v návaznosti na změnu § 11 odst. 2. Žadatel může podat žádost o zařazení 
podle dat nového i starého lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy 
i při prvotním podání žádosti o zařazení. Jedná se o situace, kdy probíhá aktualizace lesního 
hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy (zpravidla jednou za deset let). V praxi 
záleží, jestli má žadatel již v době příjmu žádosti o zařazení nový plán nebo osnovu 
v datovém skladu UHUL a lze tato nová data použít pro administraci. Tato změna zajistí 
používání aktuálních dat a předchází případnému podávání žádosti o změnu zařazení při 
změně plánu nebo osnovy ze strany žadatele.  
 
K bodu 5 
Z důvodu zjednodušení administrace se požaduje, aby plocha uvedená v žádosti o dotaci 
byla totožná s plochou uvedenou v žádosti o zařazení. V současné době je tato systematika 
používána. Žadatel plní podmínky na celé ploše porostní skupiny a vždy uvádí v žádosti o 
dotaci celou plochu zařazené porostní skupiny. 
  
Část písmena b) a písmeno d) byla přesunuta z části vztahující se k podmínkám žádosti o 
poskytnutí dotace do § 11 odst. 7 - změny v zařazené porostní skupině. Důvodem je, aby 
byly všechny změny součástí žádosti o změnu zařazení a žádost o dotace byla automaticky 
generována systémem bez editovatelných atributů. Ruší se termín podání stanoviska orgánu 
ochrany přírody v termínu do 31. ledna a sjednocuje se datum podání k 15. květnu. Dojde ke 
sjednocení všech termínů pro podání žádosti o změnu zařazení. 
 
Z důvodu zjednodušení administrace se požaduje, aby plocha uvedená v žádosti o dotaci 
byla totožná s plochou uvedenou v žádosti o zařazení. V současné době je tato systematika 
používána. Žadatel plní podmínky na celé ploše porostní skupiny a vždy uvádí v žádosti o 
dotaci celou plochu zařazené porostní skupiny. Odstraňuje se požadavek na dokládání údajů 
z evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin. Data budou automaticky načítána 
informačním systémem. Jedná se o snížení byrokratické zátěže pro žadatele. 
 
K bodu 6 
Jedná se o změnu spojenou s přesunutím ustanovení ohledně potvrzování zachování 
porostního typu hospodářského souboru z § 7 odst. 4 z části vztahující se k podmínkám 
žádosti o poskytnutí dotace do § 11 odst. 7 vztahující se k žádosti o změnu zařazení. 
 
K bodu 7 
Jedná se o chybný odkaz na § 5a zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 149/2003 Sb.“). 
Žadatel o dotaci podá pověřené osobě oznámení o sběru reprodukčního materiálu 
provedeného podle písmene a) na formuláři vydaném Fondem (nikoliv na formuláři podle 
§ 5a zákona č. 149/2003 Sb.) – jedná se o dvě zcela odlišná oznámení. 
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K bodu 8 
Odstranění textu vede ke srozumitelnější formulaci. 
 
K bodům 9 a 10 
Závazek včetně plnění podmínek žadatel musí dodržovat na celé ploše porostní skupiny. 
Pokud by v průběhu závazku byla plocha snížena, měla by být vrácena dotace na tu část 
plochy, kde závazek včetně podmínek nebyl dodržen. Tato systematika nepřímo vyplývá 
z jiných ustanovení nařízení vlády. Tento novelizační bod sjednocuje administrativní postupy 
s ostatními plošnými opatřeními. 
 
K bodu 11 
Ruší se termín příjmu žádostí o změnu zařazení k datu 15. března a nově je termín stanoven 
k 15. květnu. Sjednocení termínu příjmů žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení a 
žádosti o dotaci zpřehlední a zjednoduší administraci opatření a sníží byrokracii. 
 
K bodu 12 
Rozšiřuje se možnost podat žádost o zařazení podle dat nového lesního hospodářského 
plánu nebo lesní hospodářské osnovy i v prvním roce jejich platnosti. Jedná se o situace, kdy 
probíhá aktualizace lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy (zpravidla 
jednou za deset let). V praxi záleží, jestli má žadatel již v době příjmu žádosti o zařazení 
nový plán nebo osnovu v datovém skladu UHUL a lze tato nová data použít pro administraci. 
Tato změna zajistí používání aktuálních dat. 
 
K bodu 13 
Upřesňuje se v návaznosti na změnu § 11 odst. 1. Pokud žadatel podává žádost o zařazení 
podle dat starého lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, kontrola 
probíhá na základě těchto dokumentů.  
 
K bodu 14 
Upřesňuje se povinnost podání žádosti o změnu zařazení po obdržení výsledků z kontroly na 
místě. Nejedná se o podání žádosti o změnu zařazení v návaznosti na jakékoli nálezy, ale 
pouze, pokud jsou překročeny stanovené meze (3 metry ve vzdálenosti nebo 100 m2 
plošně.). Žádost o změnu zařazení se podává pouze při nesouladu skutečné hranice 
porostní skupiny s plochou uvedenou v zařazení nad tyto stanovené limity. 
 
K bodu 15 
Část písmene b) a písmeno d) z § 7 bylo přesunuto z části vztahující se k podmínkám 
žádosti o poskytnutí dotace do § 11 odst. 7 změny v zařazené porostní skupině. Důvodem je, 
aby byly všechny změny součástí žádosti o změnu zařazení a žádost o dotace byla 
automaticky generována informačním systémem bez editovatelných atributů. Ruší se termín 
podání stanoviska orgánu ochrany přírody do 31. ledna a sjednocuje se datum podání k 15. 
květnu. Dojde ke sjednocení všech termínů pro podání žádosti o změnu zařazení. 
 
K Přechodnému ustanovení 
Stanovuje se postup při řízeních o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle nařízení 
vlády č. 29/2016 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
ČÁST DRUHÁ 
 
K bodu 1 
Z důvodu zjednodušení administrace se požaduje, aby plocha uvedená v žádosti o dotaci 
byla totožná s plochou uvedenou v žádosti o zařazení. V současné době je tato systematika 
používána. Žadatel plní podmínky na celé ploše porostní skupiny a vždy uvádí v žádosti o 
dotaci celou plochu zařazené porostní skupiny. 
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 K bodům 2 a 3 
Povinnost ohlášení změny porostního typu hospodářského souboru bylo přesunuto z části 
vztahující se k podmínkám žádosti o poskytnutí dotace do § 7a odst. 7. Důvodem je, aby 
byly všechny změny součástí žádosti o změnu zařazení a žádost o dotace byla automaticky 
generována systémem bez editovatelných atributů. Ruší se termín podání do 31. ledna a 
sjednocuje se datum podání k 15. květnu. Dojde ke sjednocení všech termínů pro podání 
žádosti o změnu zařazení. 
 
K bodu 4 
Jedná se o změnu spojenou s přesunutím ustanovení ohledně potvrzování zachování 
porostního typu hospodářského souboru z § 4 odst. 3 písm. d) z části vztahující se 
k podmínkám žádosti o poskytnutí dotace do § 7 odst. 7 vztahující se k žádosti o změnu 
zařazení. 
 
K bodu 5 
Odstranění textu vede ke srozumitelnější formulaci. 
 
K bodům 6 a 7 
Závazek včetně plnění podmínek žadatel musí dodržovat na celé ploše porostní skupiny. 
Pokud by v průběhu závazku byla plocha snížena, měla by být vrácena dotace na tu část 
plochy, kde závazek včetně podmínek nebyl dodržen. Tato systematika nepřímo vyplývá 
z jiných ustanovení nařízení vlády. Tento novelizační bod sjednocuje administrativní postupy 
s ostatními plošnými opatřeními. 
 
K bodu 8 
Ruší se termín příjmu žádostí o změnu zařazení k datu 15. března a nově je termín stanoven 
k 15. květnu. Sjednocení termínu příjmů žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení a 
žádosti o dotaci zpřehlední a zjednoduší administraci opatření a sníží byrokracii. 
 
K bodu 9 
Rozšiřuje se možnost podat žádost o zařazení podle dat nového lesního hospodářského 
plánu nebo lesní hospodářské osnovy i v prvním roce jejich platnosti. Jedná se o situace, kdy 
probíhá aktualizace lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy (zpravidla 
jednou za deset let). V praxi záleží, jestli má žadatel již v době příjmu žádosti o zařazení 
nový plán nebo osnovu v datovém skladu UHUL a lze tato nová data použít pro administraci. 
Tato změna zajistí používání aktuálních dat. 
 
K bodu 10 
Upřesňuje se v návaznosti na změnu § 7a odst. 1. Pokud žadatel podává žádost o zařazení 
podle dat starého lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, kontrola 
probíhá na základě těchto dokumentů. 
 
K bodu 11 
Upřesňuje se povinnost podání žádosti o změnu zařazení po obdržení výsledků z kontroly na 
místě. Nejedná se o podání žádosti o změnu zařazení v návaznosti na jakékoli nálezy, ale 
pouze, pokud jsou překročeny stanovené meze (3 metry ve vzdálenosti nebo 100 m2 
plošně.). Žádost o změnu zařazení se podává pouze při nesouladu skutečné hranice 
porostní skupiny s plochou uvedenou v zařazení nad tyto stanovené limity. 
 
K bodu 12 
Povinnost hlášení změny porostního typu hospodářského souboru bylo přesunuto z části 
vztahující se k podmínkám žádosti o poskytnutí dotace do § 7a odst. 7 - změny v zařazené 
porostní skupině. Důvodem je, aby byly všechny změny součástí žádosti o změnu zařazení a 
žádost o dotace byla automaticky generována systémem bez editovatelných atributů. Ruší 
se termín podání stanoviska orgánu ochrany přírody do 31. ledna a sjednocuje se datum 
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podání k 15. květnu. Dojde ke sjednocení všech termínů pro podání žádosti o změnu 
zařazení. 
 
K Přechodnému ustanovení 
Stanovuje se postup při řízeních o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle nařízení 
vlády 147/2008 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
ČÁST TŘETÍ 
 
K bodu 1 
Z důvodu zjednodušení administrace se požaduje, aby plocha uvedená v žádosti o dotaci 
byla totožná s plochou uvedenou v žádosti o zařazení. V současné době je tato systematika 
používána. Žadatel plní podmínky na celé ploše porostní skupiny a vždy uvádí v žádosti o 
dotaci celou plochu zařazené porostní skupiny. 
  
K bodu 2 
Odstranění textu vede ke srozumitelnější formulaci. 
 
K bodu 3 a 4 
Závazek včetně plnění podmínek žadatel musí dodržovat na celé ploše porostní skupiny. 
Pokud by v průběhu závazku byla plocha snížena, měla by být vrácena dotace na tu část 
plochy, kde závazek včetně podmínek nebyl dodržen. Tato systematika nepřímo vyplývá 
z jiných ustanovení nařízení vlády. Tento novelizační bod sjednocuje administrativní postupy 
s ostatními plošnými opatřeními. 
 
K bodu 5 
Ruší se termín příjmu žádostí o změnu zařazení k datu 15. března a nově je termín stanoven 
k 15. květnu. Sjednocení termínu příjmů žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení a 
žádosti o dotaci zpřehlední a zjednoduší administraci opatření a sníží byrokracii. 
 
K bodu 6 
Rozšiřuje se možnost podat žádost o zařazení podle dat nového lesního hospodářského 
plánu nebo lesní hospodářské osnovy i v prvním roce jejich platnosti. Jedná se o situace, kdy 
probíhá aktualizace lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy (zpravidla 
jednou za deset let). V praxi záleží, jestli má žadatel již v době příjmu žádosti o zařazení 
nový plán nebo osnovu v datovém skladu UHUL a lze tato nová data použít pro administraci. 
Tato změna zajistí používání aktuálních dat. 
 
K bodu 7 
Upřesňuje se povinnost podání žádosti o změnu zařazení po obdržení výsledků z kontroly na 
místě. Nejedná se o podání žádosti o změnu zařazení v návaznosti na jakékoli nálezy, ale 
pouze, pokud jsou překročeny stanovené meze (3 metry ve vzdálenosti nebo 100 m2 
plošně.). Žádost o změnu zařazení se podává pouze při nesouladu skutečné hranice 
porostní skupiny s plochou uvedenou v zařazení nad tyto stanovené limity. 
Upřesňuje se v návaznosti na změnu § 11 odst. 1. Pokud žadatel podává žádost o zařazení 
podle dat starého lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, kontrola 
probíhá na základě těchto dokumentů. 
 
K Přechodnému ustanovení 
Stanovuje se postup při řízeních o žádostech o poskytnutí dotace podaných podle nařízení 
vlády 147/2008 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
 
K Účinnosti: 
Stanovuje se doba účinnosti na 15. února 2017 s ohledem na změnu termínu příjmu žádosti 
o změnu zařazení z 15. března na 15. května. 
 


